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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DOBARCENI  

 MINUTA  

A şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al  Comunei Dobarceni  din data de   

28 01 2020  

Toti consilierii sunt prezenti . 

              Ordinea de zi propusa este :      

1.Aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare 

2.Aprobarea proiectului de  hotarare  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

şedinţele Consiliului local al comunei Dobarceni din lunile  ianuarie – martie    2020 

3.Aprobarea proiectului de hotarare privind Amenajamentul Pastoral pentru pajistile  

permanente aflate pe teritoriul U.A.T. DOBARCENI. 

4.Aprobarea proiectului de  hotarare  privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor 

de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații de 

plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabili ai 

bugetului local de pe raza administrativ teritorială a comunei Dobârceni 

5.Aprobarea proiectului de  hotarare  privind  aprobarea  PLANULUI de actiuni sau de 

lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã a beneficiarilor venitului minim 

garantat. 

Sunt adoptate urmatoarele hotarari :   

Hotararea nr 1/28 01 2020  privind   alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local al comunei Dobarceni din lunile   ianuarie – martie    2020. 

 

           

  Hotararea nr .2 /28 01 2020  privind   aprobarea   Amenajamentului Pastoral pentru  pajistile  

permanente aflate pe teritoriul U.A.T.DOBARCENI. 

  Hotararea nr 3/28 01 2020  privind  aprobarea  PLANULUI de actiuni sau de lucrãri de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncã a beneficiarilor venitului minim garantat 

Hotararea nr. 4 /28 01 2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de 

întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații de 

plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabili ai 

bugetului local de pe raza administrativ teritorială a comunei Dobârceni.  
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 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica pe site-ul propriu al Primăriei 

Dobarcni . 

 

 

  Preşedinte de şedinţă                                                     Secretar   general                                         

  ILIESCU MONICA 

                          Cimbru Liliana 


